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Dersin Adı Course Name 

Yazılım Mühendisliği Software Engineering 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

CE 356 5 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (Introduction to Computing), Programlama Dilleri 

(Programming Languages), Nesneye Dayalı Programlama (Object-Oriented Programming) 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

10 30 60 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Bu ders, yazılım geliştirme süreci, gereksinimlerin ortaya 

çıkarılması ve analizi, belirleme, tasarım, uygulama, test ve 

gelişme konularını kapsar. Yazılım süreci, yazılım 

gereksinimleri, proje yönetimi, insan yönetimi, sistem 

modelleri, mimari tasarım, uygulama, doğrulama ve yazılım 

geliştirme için çeşitli kavramlar, teknikler ve araçlar 

gösterilir. Öğrenci grupları, bu derste öğrendikleri konuları  

gerçek hayat projesi geliştirerek uygularlar. 

This course covers software development process, 

requirements elicitation and analysis, specification, 

design, implementation, testing and evolution. A variety 

of concepts, techniques and tools are presented for 

software process, software requirements, project 

management, people management, system models, 

architectural design, implementation, verification, 

validation and software evolution. The team of students 

will develop a real-life project to practice topics they 

learned in this course. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Bu ders, öğrencilere yazılım sistemi geliştirme süreci ve 

nesne odaklı teknoloji ile sistem gelişiminin temel ilkelerini 

sunarak öğrencilerin bir yazılım sistemini sıfırdan nasıl 

geliştirebileceklerini anlamalarını amaçlamaktadır. Ders, 

öğrencilere farklı yazılım süreç modelleri, yazılım 

gereksinimi mühendisliği, proje yönetimi, sistem analizi, 

tasarımı, uygulaması, doğrulaması, dokümantasyonu ve 

sunumunu yaptırır. 

This course aims to teach students an understanding of 

how to develop a software system from scratch by 

guiding them through development process and giving 

them fundamental principles of system development 

with object oriented technology. The course will initiate 

students to different software process models, software 

requirements engineering, project management, system 

analysis, design, implementation, validation, 

documentation and presentation. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Yazılım proje yönetimini anlama 

2. Yazılım geliştirme süreci modellerini kavrama 

3. Sistem gereksinim mühendisliğini  kavrama 

4. Nesneye yönelik teknikler kullanarak yazılım sistemini 

analiz etme, tasarlama ve geliştirme 

5. Yazılımı test etme 

6. Yazılım geliştirme proje belgelerini hazırlama  

7. Yazılım geliştirme ekibinde yer alma becerisi 

8. Sunum becerilerini güçlendirme 

1. Understand software project management 

2. Understand software development process models 

3. Understand system requirements engineering  

4. Analyze, design and develop software system using 

object oriented methodology 

5. Understand software testing  

6. Ability to prepare software development project 

documentation 

7. Participate in a software development team 

8. Empower presentation skills 



 

 

 

Ders Kitabı  

(Textbook) 
Software Engineering, 9th Edition, Ian Sommerville, Pearson, 2011 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

 Ian Sommerville’s web-site for the textbook:  

https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/ 

 Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java, 3rd 

Edition, Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Pearson, 2010 

Ödevler Homework 

Proje aşağıdaki yazılım mühendisliği sürecini 

içerecektir: 

 Sistem açıklaması, ihtiyaç analizi, proje zaman 

çizelgesi, takım üye katkısını içerecek şekilde 

yazılım özelliklerinin belirlenmesi (% 20) 

 Nesneye yönelik tasarımı temel alan yazılım analizi 

ve tasarımının yapılması (% 20) 

 Yazılımın geliştirilmesi (% 20) 

 Yazılımın test edilmesi (% 20) 

 Yazılım demosunu içeren 15 dakikalık İngilizce 

PowerPoint sunumu (% 20) 

Project will include software engineering process such as: 

 Software specification document including system 

description, requirements analyses, project scheduling, 

team member contribution (%20) 

 Software analyses and design document with 

emphasis on object oriented design (%20) 

 Software implementation (%20) 

 Software testing plan document (%20) 

 15-minute English PowerPoint presentation including 

software demo (%20) 

Laboratuvar Uygulamaları Laboratory Work 

  

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Java programlama dili ile proje geliştirilmesi. 
Implementing term project with Java programming 

language. 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Yoktur. No. 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 %30 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
  

Projeler 

(Projects) 
1 %30 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
  

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %40 

 

 

 



 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin 

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 Yazılım mühendisliğine giriş Introduction to Software Engineering 1 

2 Yazılım süreçleri Software processes 2 

3 Çevik yazılım geliştirme Agile software development 2, 6 

4 Gereksinim mühendisliği Requirements engineering 3, 6 

5 Sistem modellemesi System modeling 4, 6 

6 Mimari tasarım Architectural design 4, 6 

7 Tasarım ve Uygulama Design and implementation 4 

8 Yazılım testi Software testing 5 

9 Ara sınav Midterm Exam - 

10 Yazılım gelişimi Software evolution 2 

11 Proje Yönetimi Project management 1 

12 Proje planlaması Project planning 1 

13 Öğrenci Yazılım Projesi Sunumları Student Term Project Presentations 7, 8 

14 Öğrenci Yazılım Projesi Sunumları Student Term Project Presentations 7, 8 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Program Outcomes 
 

 

Program Çıktıları (Program Outcomes) 
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Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course Computer Engineering Curriculum) 

 

 

 

 

 
Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution level) 

1 2 3 

PY1 

Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve 

Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve 

yöntemlerini, mühendislik problemlerinin 

modellenmesi ve çözümü için uygulayabilme 

becerisi,  

Ability to apply the knowledge of 

mathematics, science and engineering 

principles to solve problems in electronics and 

communications engineering 

   

PY2 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to understand and apply discrete 

mathematics    

PY3 

Karmaşık mühendislik problemlerini 

tanımlama, veri toplama, yorumlama, 

problemleri analiz etme, modelleme ve etkin 

çözümler geliştirme ve uygulama becerisi,  

Ability to define complex engineering 

problems, collect, analyzes data, analyze 

problems and develop models and implement 

solutions for the engineering problems. 

 X  

PY4 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir 

bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, analizini, tasarımını ve 

yönetimini, modern mühendislik yöntemleri 

ile gerçekleştirebilme becerisi,  

Ability to analyze, design and manage the 

hardware/software computer system 

requirements with limited resources and 

conditions by modern engineering principles, 

  X 

PY5 

Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını 

geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde 

kullanabilme becerisi,  

Ability to use modern engineering techniques, 

tools and information technologies and 

develop software equipment and software, 
  X 

PY6 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,  

Ability to conduct lab experiment with using 

computer and to have the ability of collecting 

data, analyze, interpret data and to solve 

engineering problems, 

   

PY7 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma,  

Ability to work on multi-disciplinary topics 

with team as well as individually,  X  

PY8 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü 

etkili iletişim kurabilme becerisi  

Ability to communicate Turkish and English 

very well with written and oral form,   X  

PY9 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları 

takip edebilme becerisi,  

Ability to follow international works in his or 

her field, X   

PY10 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek 

kendini sürekli yenileyebilme becerisi, 

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci  

Ability to follow technological innovations 

and to engage in life-long learning in order to 

adapt himself/herself to the changing 

conditions of the future with professional and 

ethical responsibility, 

   

PY11 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık,  

Ability to make a difference about the project 

managements, entrepreneurships, quality 

controls 
X   

PY12 
Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık,  

An understanding of current/contemporary 

issues and impact of engineering solutions in 

legal and ethical levels 
   

1: Az (Little), 2. Kısmi (Partial), 3. Tam (Full) 

 

Düzenleyen (Prepared by) 

Yrd. Doç. Dr. Eliya Büyükkaya 

Tarih (Date) 

09-06-2017 

İmza (Signature) 

 

 


